
Załącznik nr 2 – Wzór formularza wniosku 
 

 

 

WNIOSEK 
zgłoszeniowy na realizację projektu w ramach 

JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
na rok 2021 

 

 

1. WNIOSKODAWCA LUB PRZEDSTAWICIEL 
 

Imię i nazwisko/ nazwa osoby prawnej: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania/ adres siedziby:* 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy:* 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres email:* 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pesel/NIP/REGON:* 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. ZGŁASZANY  PROJEKT: 
 

Nazwa projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lokalizacja projektu: 

- dokładny adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- numer geodezyjny działki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Skrócony opis projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pełny opis projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU (należy szczegółowo wypisać elementy składowe, co 

pozwoli na dokładną weryfikację propozycji projektu; do kosztów wlicza się także 

wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją np. koszt dokumentacji, 

zezwoleń itp.) 

 

Lp. Element składowy Ilość 
Szacunkowe koszty 

brutto 

    

    

    

    

 
 
Łączna wartość projektu: ……………………………………………..brutto 
 
 

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ** 
 

-……………………………….. 

-……………………………….. 

-……………………………….. 

 

 

Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww. 

materiałów, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem 

publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie jeleniagora.pl. Publikacja 

nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych  

i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww. materiałów w celu publikacji na 

stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl. W przypadku wystąpienia osób 

trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanych  

w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami,  

z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww. 



materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia 

tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto 

Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie stron jbo.jeleniagora.pl i/lub 

jeleniagora.pl poniosły. 

 
   Tak  

 
  Nie 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, w tym 

publikacji wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl.  

 

 
……………………….. 

 

Data, podpis  

 
 
 
*Dane nie będą publikowane na stronach internetowych jbo.jeleniagora.pl i/lub 

jeleniagora.pl 

**Załączając do propozycji projektu materiały graficzne zawierające dane osobowe, należy 

dokonać ich anonimizacji. W przeciwnym razie, załączniki nie mogą być opublikowane na 

stronie jbo.jeleniagora.pl. 


